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सारांश (Abstract) :
रिशयात इ. स. 1917 म ये रा य ांती झा यामुळे तेथील राजेशाही संपु ात येऊन 1922 म ये
तेथे सा यवादी िवचारसरणी या सोि हएत युिनयनचा उदय झा याचे दसते. यावेळी यु ेन हा सोि हएत
संघरा या या सं थापक सद यांपैक एक होता. जवळपास 69 वष यु ेन आिण रिशया हे दोन देश
सोि हएत संघरा याचा भाग हणून एक रािहलेले दसतात. ि तीय जागितक महायु दात यु ेनचे सैिनक
रिशया या सैिनकां या सोबत एकिन ेने लढ याचे आपणास दसून येते. दुस या जागितक महायु दानंतर
अमे रका व रिशया या दोन देशांचा जागितक महास ा हणून उदय झाला. अमे रकेला संपूण जगात
आप या नेतृ वाखाली लोकशाही धान भांडवलशाही राजवटी

थापीत कराय या हो या. तर रिशयाला

सा यवादी राजवटी िनमाण कराय या हो या यातूनच या दोन देशात िशतयु द सु झाले. या िशतयु दा या
काळात अमे रका व रिशया या नेत वाखाली जगात दोन गट िनमाण झाले. िशतयु दा या काळात यु ेन
सोि हएत संघरा याचा भाग अस यामुळे अमे रके या िवरोधात होता. कालांतराने सोि हएत देशामधील
ग रबी, शीतयु दाचे दु प रणाम, सोि हएत रा ा य

िमखाईल गोबाचे ह यांनी आणलेले बदल या

बाब मुळे इ. स. 1991 म ये सोि हएत युिनयनचे िवघटन झाले यावेळी सोि हएत युिनयनमधून 15 देश
बाहेर पडले ते हाच यु ेन सु दा बाहेर पडला होता. या गो ीची सल रिशयाचे िव मान रा ा य
लादीमीर पुतीन यां या 30 वषानंतरही कायम अस याचे दसते.

तुत शोधिनबंधाम ये सोि हएत

संघरा यातून यु ेन बाहेर पड यानंतर सु वाती या काळात रिशया- यु ेन संबंध कसे होते? इ. स. 1994
या बुडापे ट करारात रिशया व यु ेनम ये काय ठरले? रिशया व यु ेन यां यात वाद िनमाण हो याचा
कळीचा मु ा कोणता होता? याचे िव ेषण कर यात आले आहे.
िबजसं ा (Key Words) :
िशतयु दाचा काळ व नाटो करार, सोि हएत रिशयाचे िवघटन, िशतयु दाची समा ी, बुडोप ट
करार, यु ेनचा नाटो सद य वाचा आ ह, रिशया- यु ेन यु द.
संशोधनाची उ

े (Objective of Research Paper) :

1. रिशया- यु ेन यु द का उ वले याचे िव ेषण करणे.
2. रिशया- यु ेन यु द टाळता आले असते का? याचा उहापोह करणे.
तावना (Introduction) :
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दुस या जागितक महायु दानंतर अमे रका व रिशया या दोन देशांचा जागितक महास ा हणून
उदय झाला होता. अमे रका व रिशया या दो ही देशांना आम याच देशाचे संपूण जगावर वच व राहायले
हवे असे वाटत होते.

ातूनच िशतयु दाचा काळ सु झा याचे आपणास मािहत आहे.

ा िशतयु दा या

काळात रिशयाला िवरोध कर यासाठी अमे रके या पुढाकाराने नाटो ही ल करी संघटना थापन कर यात
आली होती. सोि हएत संघरा या या िवघटनानंतर यु ेन हा देश सोि हएत रिशयामधून बाहेर पडला परंतु
यु ेन हा साम रकदृ

ा कायमच रिशयासाठी मह वाचा रािहलेला आहे. िशतयु दा या काळात सोि हएत

युिनयनचा मोठा अ व साठा हा यु ेनम येच ठेवलेला होता. भौगोिलकदृ
क , रिशयाची राजधानी मा को आिण यु ेनची राजधानी क ह याम ये फ
अंतर आहे. काळा समु आिण भूम य सागरातील

ा िवचार के यास ल ात येते
750 ते 800 कलोिमटरचे

ापारी मागाचा िवचार करता यु ेन हा आप या बाजुने

राहावा, असे रिशयाला वाटत होते. यु ेन हा नाटोचा सद य नसूनही युरोिपयन देश हे यु ेन ला अ व े
पुरिवत आहेत. यु ेन हा नाटोचा सद य हो यासाठी य करीत आहे,

ाला रिशयाचा िवरोध आहे. यु ेन

जर नाटोचा सद य बनला तर युरोिपयन देशाचे सै य थेट यु ेन या िसमेवर येऊ शकते. हे रिशयाला
आप या देशा या सुरि तते या दृ ीने घातक वाटते. रिशया- यु ेन यु दाची िबजे ही काही अंशत:
िशतयु दा या काळात जो नाटो करार (ल करी संघटना) अि त वात आला याम ये दसून येतात.
िशतयु दाचा काळ व नाटो करार :
सोि हएत रिशया या संभा

िव तारवादािव द पि म युरोपीय लोकशाही रा ांना आ थक व

ल करी संर ण दे यासाठी 4 एि ल 1949 रोजी अमे रकेने पि म युरोपीय रा ां या सहकायाने नाटो
करार केला. या करारा या थापनेवेळी बे जीयम, कॅनडा, डे माक,

ा स, आइसलंड, इटली, ल झबग,

नेदरलंड, नॉव, पोतुगाल, इं लंड, अमे रका ही 12 रा े सद य होती. आज नाटो ही जगातील 30 देशांचा
सहभाग असलेली एक ल करी संघटना असून उ र मॉिसडोिनया हा देश नाटोचा 30 वा सद य असणारा
देश आहे.

ाच नाटो कराराम ये यु ेन ला सामील क न घे याची खटपट सु केली होती कब ना सु

आहे. हाच रिशया- यु ेन यु दाचा कळीचा मु ा आहे.
रिशयाचे िवघटन :
सोि हएत संघरा य हे आ थक संकटामुळे डबघाईस येऊ लागताच रिशयाचे िवघटन झाले. यातून
अनेक देश उदयास आले. रिशया या िवघटनानंतर िडसबर 1991 म ये यु ेन हा वतं रा

हणून उदयास

आला. भारताने यु ेन या वतं सरकारला मा यता दली होती. सु वातीचे काही दवस रिशया व यु ेन
यांचे संबंध मधुर होते.
िशतयु दाची समा ी :
इ. स. 1991 म ये सोि हएत रिशयाचे िवघटन झा यानंतर रिशयाचा धोका नाहीसा झा याची
अमे रकेची खा ी पटली होती. तसेच यापुढे िशतयु द चालू राहणे यो य ठरणार नाही हे रिशयाने सु दा
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जॉज बुश आिण रिशयन फेडरेशनचा अ य

बो रस ये तािसन

यांनी िशतयु द संपु ात आ याची औपचा रक घोषणा केली होती.

बुडापे ट करार :
इ. स. 1994 या बुडापे ट या करारानुसार यु ेनने आपली सव अ व

रिशया या वाधीन केली

होती. या मोबद यात रिशयाने व अमे रकेने संयु पणे यु ेनचे सावभौम व, सुर ा आिण िसमा यांचं
संर ण कर याची हमी दली होती.
नाटोचा सद य हो यासाठी यु ेन आ ही :
सन 2005 म ये यु नको हे यु ेनचे रा ा य

बनले. ते अमे रका समथक होते. यांनी नाटो व

युरोपीय समुदायात सद य हो याची मह वाकां ा जाहीर करताच रिशया व यु ेन या दोन देशात वादाची
ठणगी पडली. 21 एि ल 2019 रोजी यु ेनने नाटोचा सद य बन यासाठी घटनेत बदल केला तो
रिशयाला सहन हो यासारखा न हता.
मे 2019 म ये होलो दिमर झेल क हे यु ेनचे रा ा य

बन यानंतर यांना रिशया- यु ेन

संबंध सुधार याची संधी होती, ती अशी क ‘आ ही युरोपीय समुदायाचं सद य व केवळ आ थक
कारणांसाठी घेऊ तसेच नाटो या ल करी संघटनेच सद य व आ ही घेणार नाही’ अशी तडजोड जर यांनी
रिशयासमोर मांडली असती तर रिशयाचे अ य

हालो दिमर पुतीन यांनी ती वीकारली असती.

झेल क यांना अशा प दतीची मु स ेिगरी दाखिवणे जमले नाही कब ना अमे रकेने ते होऊ दले नाही.
वा तिवकत: िशतयु दा या काळात नाटो समुदायाने रिशयाला आ
समुदायाची सीमा जमनीपयत मया दत रािहल, परंतु
िशतयु दा या काळात अमे रकेचे रा ा य

त केले होते क नाटो

य ात हे आ ासन पाळ या गेले नाही.

रोना ड रेगन यांनी रिशयाचे अ य

ा

गोबाचे ह यांना असा

िव ास दला होता क पोलंड या पूवकडे नाटोचा िव तार होणार नाही परंतु अमे रकेने तो पाळलेला
दसत नाही. रिशया या िवघटनानंतर वतं

झाले या काही छो

ा देशांना नाटोचे सद य व बहाल

कर यात आले. यासोबतच यु ेनला सु दा नाटोत सहभागी क न घे या या हालचाली सु झा या हो या.
यु ेन नाटोत सामील झाला असता तर नाटोचे सै य थेट रिशया या सीमेपयत आले असते. रिशया या
सुर े या दृि कोनातून रिशयाला ते मा य होणार न हते, यामुळेच यु ेनवर आ मण क न ितथे
स ापालट क न आप या िनयं णाखालील कळसु ी सरकार ितथे थापन कर यािशवाय रिशयासमोर
पयाय न हता.
यु ेन यु द थांबिव यासाठी रिशया या चार अटी :
1) पूव यु ेनमधील बंडखोर द य क व लुहा क या ांतांना वतं देश हणून मा यता

ावी.

2) यु ेनने तातडीने ल करी कारवाई थांबवावी.
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3) यु ेनने नाटो या सद य वाचा य कायम व पी थांबवावा, देशाला तट थ घोषीत कर यासाठी
घटनेत बदल करावा.
4) 2014 म ये रिशयाने ता यात घेतलेला

मीया हा रिशयाचा भाग आहे, हे यु ेन ने मा य करावे.

वरील अटी झेले क यांनी अमा य के या.
रिशया- यु ेन यु द :
रिशया- यु ेन संघषाला काही

माणात अमे रका आिण नाटो समुदायाने खतपाणी घात याचे

दसते. यु ेनने नाटोचा सद य हो याचा मानस

करताच रिशयाने यावर आ ेप घेतला होता.

24 फे ुवारी 2022 रोजी ला दिमर पुतीन यांनी घोषणा केली होती क रिशयाने पूव यु ेनम ये
िवशेष ल करी ऑपरेशन सु कर याचा िनणय घेतला आहे. 24 फे ुवारी 2022 रोजी रिशयाने यु ेनवर
ल करी कारवाई सु केली. पुतीन यां या घोषणेनंतर काही अवधीतच क व, खा कव, डॉनबास येथे फोट
झा याचे दसून येते. पिह याच दवशी यु ेनचे सैिनक व सामा य नाग रक िमळून 137 लोकांचे ाण गेले.
वा तिवकत: यु दाने कोणतेही

सुटत नाही, उलट नवे

िनमाण होतात. यु दात हरणारा देश तर

हरतोच परंतु िवजयी देशालाही खुप काही गमवावे लागते. दुरचा िवचार केला तर याचीही या यु दात
हारच झालेली असते.
हे यु द सु झा यानंतर आठ-दहा दवसात यु ेन आप यासमोर गुडघे टेकेल, अशीच रिशयाचे
अय

पुतीन यांची धारणा होती. परंतु पुतीन यांची धारणा खोटी ठरली. यु ेनने अितशय िचवट ितकार

केला, अजुनही करीत आहे. वा तिवकत: रिशयन ल कराला इतके दवस थोपवून धर याची यु ेनची मता
नाही. परंतु अमे रकेने यु ेनला कधी पड ाआड तर कधी उघड मदत पुरिव याचे लपून रािहलेले नाही. या
यु दात यु ेनची क ह सारखी अनेक शहरे उ व त झाली व अजुनही होतील. तसेच लाखो लोक यु ेनमधून
बाहेर पडले आहेत. ि तीय जागितक महायु दात िहटलरने राजधानी बल न वाचिव याचा शेवटचा उपाय
हणून लोकां या हातात श े दली होती. याच माणे प रि थती हाताबाहेर जाताच यु ेनमधील
झेल क सरकारने सवसामा य लोकां माणेच तु ंगातील गु हेगारां या हातात श े द याचे दसून येते.
आज 18 जुलै 2022 रोजी यु ेन यु दाचा 144 वा दवस आहे. स या रिशयाने यु ेनचा पूवभाग जवळपास
पूणपणे ता यात घेतला आहे. उव रत यु ेनवर रिशयाचे ह ले सु

आहेत. लवकरच हे यु द कोण या

टोकाला जाऊन पोहचेल हे येणारा काळच ठरवेल.
िन कष (Conclusion) :
रिशयाचे अ य

ला दिमर पुतीन यांनी यु ेनवर केले या ह याकडे स या सव जगाचे ल

क ीत झालेले आहे. आज द. 18 जुलै 2022 रोजी रिशया- यु ेन यु दाला 144 दवस पूण झाले आहेत.
खरे तर या यु दात आपण दोन-तीन दवसात यु ेनचा िनकाल लाऊ या अ वभावात रिशया होता परंतु तसे
झालेले दसून येत नाही. रिशयाने मागील दोन मिहने यु ेन या पूव भागावरच ल

क त के याचे दसून

येते. हा भाग जवळपास पूणपणे रिशया या ता यात आ याचे दसून येते. स या रिशयाने उव रत यु ेनवर
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पु हा ह ले सु के याचे दसून येते. रिशयाने पिह या ट यात केले या ह यांम ये यु ेनमधील दुस या
मांकाचे शहर असले या खार क हची चंड माणात हानी केली. स या रिशयाने यु ेन िवरोधातील ह ले
आणखी ित

केले असून यु ेन या अनेक शहरांवर िवमानातून बाँबवषाव कर यात येत आहे. तसेच

ेपणा ांचाही मारा कर यात येत आहे. खरे तर या यु दाम ये अमे रकेने यु ेनला आपला मोहरा
बनिव याचे दसून येते. यु ेन हा देश अमे रके या तालावर नाचत आहे. रिशया- यु ेन हे यु द लांबवून
रिशयाचा शि पात घडवून आण याचे अमे रकेचे हे एक षडयं अस याचे दसून येते. हे यु द सतत चालू
ठेऊन 'यु दखोर रिशया' हणून रिशयाचा चेहरा संपूण जगासमोर अमे रकेला आणायचा अस याचे दसते.
यु ेन या देशाला अमे रका व इतर युरोपीय देशांचे सहकाय आहे याची जाणीव रिशयाला सु दा आहे. संपूण
यु ेनवर स ा ह तगत करता येणार नाही तसेच या यु दात रिशयाची हानी होत आहे हे सु दा रिशयाला
मािहत आहे. परंतु यु ेनने नाटोचे सद य व प क नये, यु ेनने पूणत: पा ा य देशाकडे झूकू नये, ते रिशया
मा य करणार नाही असा धडा यु ेनला िशकवायचा आहे, कब ना तसा संदेश यु ेनला

ावयाचा आहे,

असे या यु दातून दसून येते. युरोपीय देशा या िवरोधात यु ेनचा बफर झोन (सुरि त भाग) हणून वापर
कर यासाठी रिशयाला यु ेनवर वच व हवे आहे. यु ेनला नाटोचा सद य बनवून अमे रकेला नाटो या
फौजा यु ेन या िसमेवर आणून रिशयाला शह

ायचा आहे. यासाठीच अमे रका हा यु ेनला पूणत:

सहकाय करीत अस याचे दसून येते.
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